JOULUN HERKKUMEILI 14.12.2016
Haluamme toivottaa Teille Oikein Hyvää ja Rauhaisaa Joulun aikaa!

ETELÄ-HÄMEEN TOIMISTO JA PUVUSTO JOULUNAIKAAN
Toimisto on kiinni
Puvusto on kiinni seuraavasti:
Puvustossa inventaario

21.12.2016 – 8.1.2017
24.12.2016 – 2.1.2017
HUOM! Puvusto on avoinna 23.12.2016 klo. 16.00 asti
2.1.2017
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ILMOITTAUDU TEATTERIAGENTIKSI!
osana teatterin osaamiskeskuksen arviointi – ja kehittämisprosessia haemme nyt joukkoomme
uusia teatteriagentteja. Tässä hakuilmoituksessa on esitelty homman nimi pääpiirteittäin:
https://nuorisoseurat.fi/haluatko-teatteriagentiksi/
Agentit ovat vapaaehtoisverkosto, joka kokoontuu kaksi kertaa vuodessa. Tämän lisäksi agentit
ovat olleet tekemässä Teatterilaivaa ja Ramppikuumetta. Agenttien kautta pyritään saamaan
tietoa alueen tarpeista meille työntekijöille, jotta voisimme palvella jäsenseurojamme parhaiten.
Agenttitoimintaan ei ole kuitenkaan olemassa yhtä toimintamallia, joten jokaisen agentin rooli
muokkautuu osittain hänen omien intressiensä kautta. Agentti voi olla aktiivinen esimerkiksi
toimijoiden yhteen saattajana tai mahdollisesti teatteritapahtuman sisällön suunnittelijana.
Vapaaehtoistyöstä pyritään tekemään osallistujille palkitsevaa, mitä se nykyiselle verkostolle on
ollutkin.
Nykyisistä agenteista jatkaa suurin osa eli yhdeksän häiskää eri puolilta Suomea. Toiveissa olisi,
että saisimme hakemuksia jokaisesta maakunnasta, jotta verkosto kattaisi koko maan.
Pasi Saarinen
kulttuurisen nuorisotyön koordinaattori
Suomen Nuorisoseurat
Vapaudenkatu 43 A
40100 JYVÄSKYLÄ
pasi.saarinen@nuorisoseurat.fi
+358504080366
kulttuurituottaja YAMK
teatteri-ilmaisun ohjaaja AMK
www.nuorisoseurat.fi
www.facebook.com/nuorisoseurat
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TARKISTA JÄRJESTYKSENVALVOJAN KORTTISI VOIMASSOLON PÄIVÄMÄÄRÄ!!
Järjestyksenvalvojan lupien käytäntö muuttuu. 1.1.2017.
Jos olet käynyt järjestyksenvalvojan kertauskurssin ja ET OLE VIELÄ KÄYNYT hakemassa uutta
korttia,

TEE SE TÄMÄN VUODEN PUOLELLA!
Ensi vuonna todistuksen kuuden kuukauden voimassaolo aika ei enää takaa uuden kortin saamista, vaikka
olisit käynyt kurssin tämän vuoden puolella.
Uusi kortti pitää hakea nykyisen kortin voimassaoloaikana! Eli hae uusi kortti ennen kun vanhan päiväys
loppuu. Ei riitä että on hakemus sisällä vaan kortti pitää olla jo niin sanotusti ”kädessä”.
Jos olet jo ilmoittautunut järjestyksenvalvojan kertauskurssille, tarkista että ehdit suorittaa sen ja hakea
kortin ennen kuin nykyinen korttisi vanhentuu.

OTA TÄMÄ HUOMIOON MYÖS JOS JÄRJESTYKSENVALVOJAN KORTTISI ON MENOSSA VANHAKSI
JA TARVITSET KERTAUSTA!
Lisätietoja sääntömuutoksesta: Timo Komonen puh. 050 598 1358
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SkafNet TIEDOTTAA
Vuosi on lopuillaan ja SkafNet-tiimi kiittää hyvästä yhteistyöstä. Samalla kun odottelemme
SkafNetiin vuoden 2016 tilityksiä, suuntaamme katseemme tulevaan vuoteen 2017.
Toivotamme kaikille rauhaisaa joulunaikaa ja hyvää uutta vuotta 2017!
Elli, Tuula ja Eija
Tässä tiedotteessa
1. Vuodenvaihteen aikatauluja SkafNetissä – SkafNet sulkeutuu vuoden 2016 osalta
15.1.2017
2. Kysy kurssituesta, yhteisöllisestä opintoryhmästä ja SkafNetistä – Neljä kyselytuntia
marras–joulukuussa
3. Hae tukea vuoden 2017 kursseille joulukuun aikana
4. Taloudellinen tuki yhteisöllisille opintoryhmille v. 2017 – haku alkaa joulukuussa.
5. Vinkkejä kurssitilityksen liitteiden täyttämiseen
1. Vuodenvaihteen aikatauluja SkafNetissä
SkafNet sulkeutuu vuoden 2016 osalta sunnuntaina 15.1.2017, joka on viimeinen
mahdollinen päivä tehdä tilitykset kursseista ja opintoryhmistä.
Vuoden vaihteessa on vielä kolme palkkiomaksupäivää. Huomioi tilityspäivämäärät erityisesti
silloin, jos jätät kurssien palkkioita opintokeskuksen maksettavaksi.
Tilitykset SkafNetissä viimeistään 19.12.
- Palkkiot ovat maksussa 23.12.2016
Tilitykset SkafNetissä viimeistään 15.1.
- Palkkiot ovat maksussa 25.1.2017
3. Taloudellinen tuki kursseille 2017 haussa joulukuun aikana
Muistathan tehdä kurssituntivaraukset SkafNetissä joulukuun 2016 aikana koko vuodelle 2017.

Tee erillinen varaus jokaisesta kurssista tai kurssikokonaisuudesta, joka on tarkoitus tilittää
omana kurssinaan. Joulukuu on varauskuukausi ja tammikuun 2017 lopulla löydät myönnetyt
tunnit SkafNetistä.
4. Taloudellinen tuki yhteisöllisille opintoryhmille – haku alkaa joulukuussa
Onko yhdistykselläsi idea projektista, jonka haluaisitte toteuttaa? Haluaisitteko kehittää
yhdistyksenne tai ryhmänne toimintaa yhteisöllisesti? Kansalaisfoorumi myöntää taloudellista
tukea (maksimissaan 500 euroa) yhdistysten ja yhteisöjen opintoryhmätoimintaan.
Tuen haku on jatkuva ja sitä voi hakea joulukuusta 2016 lokakuuhun 2017. Toteutus on vuoden
2017 aikana. Varaus tehdään SkafNetissä ja siihen liitetään opintoryhmän yhdessä laatima
tukihakemus. Lomake on ladattavissa joko Word- tai PDF-tiedostona: Kansalaisfoorumin
kotisivut -> Opi ja osallistu -> Tuki yhteisöllisille opintoryhmille.
Kaikki tukihakemukset käsitellään, jonka jälkeen tieto hyväksytystä tai hylätystä hakemuksesta
löytyy SkafNetistä. Opintoryhmä saa tiedon hyväksytystä tai hylätystä tukihakemuksesta myös
sähköpostitse.
Ryhmä voi hakea taloudellista tukea toimintaansa, kun seuraavat edellytykset täyttyvät:





Ryhmän työskentely on tavoitteellista, yhteisöllistä ja luonteeltaan toimintaa kehittävää.
Ryhmäläiset oppivat uusia tietoja ja/tai taitoja.
Ryhmä toimii yhdessä vähintään 30 opintotuntia (á 45 min).
Ryhmässä on mukana vähintään viisi yli 15-vuotiasta henkilöä.
Ryhmän jäsenten keskuudesta on nimetty vastuuhenkilö.

5. Vinkkejä kurssitilityksen liitteiden täyttämiseen
Mitä tietoja pitää ilmoittaa osallistujista? Lomakkeeseen täytetään kaikkien 15 vuotta
täyttäneiden osallistujien nimet ja kunkin sähköpostiosoite tai puhelinnumero.
Miten opetusaiheet kirjataan ohjelmalomakkeeseen? Opetusaiheet-sarakkeeseen kirjataan
aiheita ja teemoja, joita kurssilaiset oppivat kurssin aikana. Pelkästään esim. kansantanssi,
yhteissoitto, näytelmän harjoitteleminen eivät riitä opetusaiheiksi vaan kunkin kurssin teemoja
on avattava kurssilaisen oppimisen osalta.
Eija Majoinen
KOULUTUSSUUNNITTELIJA
puh. 040-7389884
Kansalaisfoorumi
Rautatienkatu 3, sisäpiha
15100 LAHTI
eija.majoinen@kansalaisfoorumi.fi
www.kansalaisfoorumi.fi
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Suomi vuonna 2017:

100 tapahtumaa, 1000

tarinaa

Kerro oma tarinasi, jaa se muiden kanssa: Mitä ajattelet Suomesta, millaisessa maassa sinä elät?
Mitkä asiat ovat täällä hyvin ja mitä asioita haluaisit muuttaa? Mitkä asiat ovat sinulle tärkeitä ja
mistä syystä? Mitkä asiat tuottavat sinulle iloa ja mistä unelmoit? Millainen arkipäiväsi on ja mitä
odotat tulevaisuudelta? Mitä harrastuksia sinulla on? Ketkä ovat sinulle tärkeitä ihmisiä?
Voit kirjoittaa tarinoita ja kertomuksia, tehdä haastattelun, piirtää ja maalata, ottaa kuvia tai
tehdä videoita ja äänitteitä. Tarinoita kerätään 1.1.2017 alkaen osoitteessa www.1000tarinaa.fi.
Tuunaa oma tapahtuma: Voit aloittaa ideoinnin jo tässä! Millaisen tapahtuman haluaisit järjestää?
Olisiko se konsertti, teatteriesitys, tanssi-näytös, flash mob ostoskeskuksessa, koulukonsertti,
viikonloppuleiri seurantalolla tai vierailu vanhusten palvelutaloon. Suomen Nuorisoseurat tukee
lasten ja nuorten itsensä suunnittelemia ja järjestämiä tapahtumia 100–500 euron avustuksilla.
Suunnittele haluamasi tapahtuma ystäviesi kanssa, miettikää kenelle tilaisuus on tarkoitettu ja
millaisia kuluja tapahtuman järjestämisestä tulee ja hakekaa avustusta. Avustuksia voi
hakea/lisätietoja www.nuorisoseurat.fi ja www.1000tarinaa.fi
Suomi vuonna 2017: Tapahtumissa kootaan videoita, valokuvia ja kertomuksia nuorten arjesta ja
unelmista. Nämä 1000 tarinaa antavat kasvot itsenäiselle Suomelle ja äänen Suomen
tulevaisuudelle. Itsenäisyyden juhlavuoden aikana lapset ja nuoret toteuttavat 100 tapahtumaa eri
puolilla Suomea. Suomi vuonna 2017 – 100 tapahtumaa, 1000 tarinaa -hanke piirtää kuvan
Suomesta vuonna 2017 ja kertoo millaisen Suomen lapset ja nuoret haluavat rakentaa.

Suomen Nuorisoseurojen hanke:

100 tapahtumaa1000 tarinaa
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EUROPEADE ON 229 PÄIVÄN PÄÄSSÄ
Euroopan suurin kansanperinnetapahtuma, Europeade, rantautuu Turkuun 26.-30.7.2017. Kaupungin
värittää 5000 eri puolilta Eurooppaa saapunutta kansantanssijaa, pelimannia ja kuorolaista läpi
tapahtuman kestävillä esityksillään. Europeade on suomalaisten kansantanssijoiden suurin Suomi
100v. –tapahtuma. Kaikki ovat tervetulleita mukaan!
Kansantanssin yhteisesitysten lisäksi kaikki tapahtumaan osallistuvat ryhmät voivat ilmoittautua
esiintymään eri tilaisuuksiin tammikuussa avautuvan ilmoittautumislomakkeen kautta.
Aurajoen rantaan ja kaupungin keskustaan rakennetaan useita esiintymispaikkoja. Näille paikoille
ryhmät voivat ilmoittautua esittämää omaa ohjelmistoaan torstaina ja perjantaina klo 10.00-18.00
ja lauantaina klo 10.00-13.00. Esityksen kesto on 25 minuuttia.
Lasten ryhmillä on oma konserttinsa Europeade-kylän lavalla Varvintorilla perjantaina päivällä.
Lapsille on runsaasti omaa ohjelmaa. Lauluyhtyeet ja kuorot esiintyvät perjantai-illalla
Konserttisalissa.
Pelimanniyhtyeilla ja orkestereilla on mahdollisuus esiintyä myös Europeade-kylän lavalla torstai-,
perjantai- ja lauantai-iltaisin sekä jamisoitoissa ravintoloissa ja pubeissa torstaina ja perjantaina.
Omaa ohjelmistoaan pääse esittämään siis useampana päivänä. Kaikki osallistujat ovat mukana
lauantain tanssivassa, soivassa ja laulavassa kulkueessa, joka värittää Aurajoen rannan keskustasta
Forum Marinumille asti. Tapahtuman ohjelmassa on runsaasti yhteistanssimista, jamisoittoja ja
työpajoja.
KANSANTANSSIN YHTEISESITYKSET nähdään torstain avajaisissa ja sunnuntain päätösjuhlassa.
Ryhmät saavat ennakkotiedoista poiketen osallistua halutessaan kahteen esitykseen.
Valittavana on yksi tanssi näistä: ja yksi tanssi näistä:
Poromiehen polska
Polkat
Lasten ohjelma
Menuet och polska från Oravais (FSF)
Karjalasten ohjelma
Juhlavalssi
Tapahtuman alustava ohjelma löytyy nettisivulta www.europeade2017.fi. Suomenkielisen
ohjelmasivun alta löytyvät yhteisohjelmien ohjeet, nuotit, musiikit ja videot.
Seuraa: www.facebook.com/europeadeturku2017

Ennakkoilmoittautumisen aika on NYT. Se tehdään nettisivujen kautta 15.12.
mennessä http://www.europeade.eu/en/current-event/request-registration-forms .
Ennakkoilmoittautuneille ryhmille lähetetään ilmoittautumislomakkeet vielä tämän vuoden

puolella. Lopullinen ilmoittautuminen tehdään 20.2. mennessä maksamalla puolet 120 euron
ilmoittautumismaksusta ja palauttamalla lomake.
Tapahtuman järjestää Turun kaupunki yhdessä kansainvälisen Europeade -komitean kanssa.
Lisätietoja:
Hilu Toivonen-Alastalo, koordinaattori, p. 050 563 6907
hilu.toivonen-alastalo@europeade2017.fi
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HOLLOLAN NUORISOSEURA RY
Hollolan Nuorisoseuran lasten, nuorten ja aikuisten kerhoissa noudatetaan johdonmukaisesti
etenevää taiteen perusopetusohjelmaa. Kerhoja on kaiken ikäisille kansantanssista,
kansanmusiikista tai sirkustaiteesta kiinnostuneille.
Kerhoihin otetaan uusia harrastajia!
Kevään toiminta käynnistyy maanantaina 2.1.2017 alkavalla viikolla.
Kerhojen Kevään 2017 lukujärjestys:
Maanantaina:
Samut ja Saarat – kansantanssi (9-12 v.) klo 17-18.30, Kukko
Ellit ja Eemelit – kansantanssi (12-16 v.) klo 18.30-20.00, Kukko
Tiistaina:
Riinat ja Rikut – kansantanssi (nuoret 16-20 v.) klo 19.00-21.00 Kukko
Iidastiinat – kansantanssi (16-20 v.) klo 19.00-21.00 Kukko
Keskiviikkona:
Lasten kansantanssin uusi ryhmä (4-5 v.) klo 17.00-17.45, Kukko
Lindat ja Leevit – kansantanssi (5-7 v.) klo 17.45-18.30 Kukko
Tanssitalo kaikille halukkaille klo 19-21 Kukko (ajalla 18.1. – 19.4.2017)
Sirkuskerho alkaen 11.1.2017 (alkeisryhmä alle kouluikäiset) klo 17-18,
Sirkuskerho alkaen 11.1.2017 (alkeisryhmä kouluikäiset) klo 18-19,
Koulutuskeskus Salpaus, Svinhufvudinkatu 13, Lahti
Torstaina:
Sirkuskerho alkaen 12.1.2017 (jatkoryhmä lapset 9-11 v) klo 17-18.30
Sirkuskerho alkaen 12.1.2017 (jatkoryhmä nuoret 11-16 v) klo 18.30-20.00
Koulutuskeskus Salpaus, Svinhufvudinkatu 13, Lahti
Ellit ja Eemelit – kansantanssi (12-16 v.) klo 17.30-19.00, Kukko
Revohka – kansantanssi (16-24 v.) klo 19-21 Kukko
Sunnuntaina:
Aikuiskansantanssi klo 18.30-20 Kukko
Talvilomaviikolla ei ole toimintaa kerhoissa.
Hollolan Nuorisoseurantalo Kukko, Vanha Tampereentie 124, Hollola
Lisätietoja Aimo Hentinen 040-5589755 tai 050-5415572
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Tanssitalo kevät 2017
Tanssitalo on paikka, johon kuka tahansa voi tulla, jossa opetetaan paritansseja ja niiden
variaatioita, jossa tanssiminen on mukavaa, rentoa ja hauskaa. Tanssitalo on tapa opettaa ja
oppia tanssia; sosiaalista, innostavaa, luovaa, kannustavaa ja iloista.
Tanssitalossa opetus aloitetaan aivan alkeista, jolloin kuka tahansa voi tulla mukaan. Opetus on
yksilöllistä ja kaikki huomioon ottavaa; pidemmälle ehtineille tanssijoille opetetaan tunnin aikana
variaatioita ja kuvioita, aloittelevat tanssijat saavat opetusta perusaskelissa.
Tanssitalon tavoitteena on saada ihmiset oppimaan eri tanssien perusaskeleet ja saavan sitä
kautta uskallusta tanssimiseen. Tunneilla ei tartuta pikkuseikkoihin eikä ”viilata pikkurillin paikkaa”
vaan edetään tanssijoiden taitotason mukaan ja löydetään tanssimisen ilo.
Tanssimisesta liikuntamuotona
Tanssiminen on hyvää liikuntaa. Tanssiessa syke nousee huomaamatta, kuin sivutuotteena. Se
kohottaa kuntoa ja tarjoaa sosiaalista kanssakäymistä. Tanssijan ryhti paranee ja tanssitaito antaa
myös varmuutta ja itsetuntoa.
Tanssiminen on sopiva liikuntamuoto kaikille, sillä eri tanssilajeissa, askeleissa ja kuvioissa löytyy
kaiken tasoisille haasteita. Kuka tahansa pystyy oppimaan tanssin perusaskeleet, joilla pääsee
liikkumaan ja innostuksen kasvaessa voi taitoa kehittää pidemmälle.
Kevään 2017 Tanssitalo-ohjelma
Aika: keskiviikkoisin klo 19.00 – 21.00
Paikka: Hollolan Nuorisoseurantalo Kukko, Tampereentie 124, Hollola
18.1.2017 Tango & Valssi
25.1.2017 Valssi & Fox
1.2.2017 Fox & Rumba
8.2.2017 Rumba & Fusku
15.2.2017 Fusku & Cha Cha
22.2.2017 Cha Cha & Bugg
1.3.2017 Bugg & Tango
8.3.2017 Tango & Valssi
15.3.2017 Hidasvalssi & Fox
22.3.2017 Jenkka & Humppa
29.3.2017 Rumba & Bugg
5.4.2017 Bugg & Fusku
12.4.2017 Fusku & Cha Cha
19.4.2017 Päätös-tanssit
Tanssitalossa opettaa koulutettu tanssinopettaja. Team HELESUIN: Seppo Hakala ja Seija Helenius
Kertamaksu 6,00 € / henkilö.
Meillä käy maksuvälineenä TYKY / SMARTUM –kuntosetelit.
Tervetuloa Tanssitaloon!
Hollolan Nuorisoseura ry / 040-5589755
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Etelä-Hämeen ja Uudenmaan nuorisoseurojen

KOULUTUS- JA TAPAHTUMAKALENTERI 2017
TAMMIKUU
11.-15.
13.-14.
12.
20.
21.-22.
27.–29.
HELMIKUU
2.
4.-5.
7.-9.
8.-9.
13.
18.
17.-19.
23.
25.
MAALISKUU
11.
11.
18.
21.
25.

Hollo ja Martta talvifestivaali
FolkForum –seminaari ja Folklandia -risteily
Yhteistyöpalaveri Uudenmaan kanssa, toimihenkilöt
Uutismaa-lehden 1/2017 aineistopäivä
Kansantanssin ohjaajakoulutuksen perusopinnot 2. jakso
Knoppi II
NS-lehden aineisto
Kansantanssin ohjaajakoulutuksen perusopinnot 3. jakso
Järjestön työntekijäpäivät
Järjestyksenvalvojan kertauskoulutus 1. ja 2.osat (8h)
Uutismaa 1/2017 ilmestyy
Hygieniapassi -koulutus
Knoppi kouluttajakoulutus
NS-lehti 1/2017 ilmestyy
Vauvasirkuksen jatkokurssi ohjaajille
Tanssi- ja teatteritoimijoiden tapaaminen sekä lyhytkursseja
Etelä-Häme ja Uusimaa
Sirkusvirikekurssi 6-8v. kanssa toimiville ohjaajille
Kevätkokous ja Nuorisoseurafoorumi Etelä-Häme
Yhteistyöpalaveri Uudenmaan kanssa, toimihenkilöt
Kevätkokous ja Nuorisoseurafoorumi Uusimaa

Hollola/Lahti
Helsinki, M/S Silja Europa
Tikkurila
Lahti
Lahti

Lahti
Lahti
Lahti
Paukkula, Mikkeli
Helsinki

Uusimaa
Helsinki
Lahti
Helsinki
Helsinki

OLE YHTEYDESSÄ TOIMISTOON, JOS TARVITSET LISÄTIETOJA. VOIT MYÖS ILMOITTAUTUA
KURSSEILLE KOSKA TAHANSA!
ANNE-MARI KURONEN PUH. 044-705 1730 anne-mari.kuronen@nuorisoseurat.fi
HANNU NIPULI PUH. 050-468 6388 TAI hannu.nipuli@nuorisoseurat.fi
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HYVÄT JOULULAHJAIDEAT
Järjestön historia teos Yhteisön voima!
tai Suomen Nuorisoseurat ry:n Matti Yrjönpoika Sippola -seuran kunniajäsenyys!

